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Voorbeschouwing Pieter Timmers, onze bange hoop om niet te verzuipen

an 18 tot 24 augustus
vindt in Berlijn het
Europees kampioenschap
langebaanzwemmen
plaats. DeBelgische dele-
gatie reistmet beperkte

ambities af naar deDuitse hoofdstad.Wij
hebbenmeer zwembadenper inwoner
danNederlandmaarwe zijn geen zwem-
land alsNederland.Wehebben eenpaar
medailles gehaald opde Spelen,waarvan
één opvallendemet eenwereldrecord er
bovenop.Datwas FredDeburghgraeve in
1996.Alle sporten gerekend,werdhij
twee jaar later de enige Belg die ooit
wereld-, Europees en olympisch kampi-
oen is geworden én eenwereldrecord
heeft gevestigd.
Sindsdien overtreft de hunker de reali-

teit. In 2000 kwamenwenietmeer in de
buurt van demedailles en in 2004was er
zelfs geen enkele Belgische zwemmermet
een olympische accreditatie. 2008 leek
verdacht veel op 2004, enmisschien
daaromdatwe in 2012 zo blij waren toen
deBelgische 4x100 ploeg zich van een
olympische finalewist te verzekeren.
Vorig jaar op dewereldkampioen-

schappen inBarcelona ging de estafette
danweer finaal demist in. Volgens de kri-
tiek achteraf, ook uit officiële hoek, omdat
bondscoachRonaldGaastra zijn kopuit-
werkte en zonodigmoest gaan experi-
menteren door niet zijn vier beste zwem-
mers in de series in te zetten. Dat zindert
vandaagnog altijd na bij de zwemmers en
wordtmeteen gecounterd door de snelste
zwem-Belg aller tijden, Pieter Timmers.
“Hetwas een volstrekt logische beslis-

sing vanRonald endiewas gedragendoor
de ploeg. Als je achtstewordt in de finale,
kopt de pers typischBelgisch ‘4x100 is
laatste’. Datwildenwenietmeer.Wemis-
ten de finale opnegenhonderdsten.
Ronalds berekeningwas juist.Maar twee
zwemmerswaren een seconde te traag.
Het opzetwas krachten sparen in de reek-
sen doormij niet in te zetten om ‘s avonds
niet laatste teworden.
De estafette ziet er dit jaar anders uit,

door heelwatmedische problemenbij
een aantal zwemmers: DieterDekoninck
is out door een schouderoperatie, Glenn
Surgeloose heeft nogmaar net een blinde-
darmoperatie ondergaan.Wehebbendus
dit jaar niet de luxe om te kiezenuit ver-

schillende zwemmers,maar desondanks
willenwe toch de finale halen. Datmoet
zeker haalbaar zijn.”
DiezelfdeRonaldGaastrawas overi-

gens ook de coach vande goudenFred
Deburghgraeve. Gaastramaakt altijd het
leven boeiend, zelfs voor zwemmers, al
kunnendie niet altijdmee in zijnmanier
van communiceren, of liever niet-com-
municeren.
Pieter Timmers kan er om lachen.Af

en toe toch. “Het klopt dat ik bij Ronald
heb aangekaart dat ikmeer communica-
tie en overleg verwacht. Zo heb ik al
enkele keren via viamoeten vernemen
dat ik zoudeelnemen aan een stage, zon-
der dat ik hiervan zelf op de hoogtewas
endie data niet eens vrijwaren. Datwas
zeker geen kwestie van kwadewil,maar
toch gebeurde het. Ik vraag gewoonwat
overleg vooraf.Maarwehebbendit
besproken en ik ben ervan overtuigd dat
we ook opdat gebied opde goedeweg
zijn. Al zal Ronald nooit demakkelijkste
mensworden en zullenwe af en toe nog
wel een aanvaring hebben. (lacht)Wij
tweeënmoetenhet strakswel gaandoen.
Samen.Duswil ik daar logischerwijze op
zijnminst een beetje in betrokken
worden.”

Ruzie met de oma’s
PieterTimmers ishet vleesgewordenvoor-
beeld vanhetmancovande
Belgische/Vlaamse sport. Niet hijzelf,
maar het onbestaanddetectiesysteemdat
hemdaaromnooit eerder had opge-
spoord en aangezet tot vroeger en beter
enmisschien ietsmeer trainen. Een
kathedraal van een lijf datmet zes uur
training perweek finales zwomopde
Belgische kampioenschappen, heeft
ongetwijfeld voordelen gehad vanhet
onder de radar blijven,maar ook denade-
lenwegen aanhet einde vande rit zwaar
door.
“Ik zwomBK’smet vijf, zes uur trai-

ning. Als ik zevenuurwilde zwemmen,
moest ik 's ochtends in alle vroegte een
uurtje baantjes gaan zwemmen tussen
oma’s,met alle geruzie vandien.”
In die tijdwurmdehij zich in dezelfde

snelle pakken als de Belgische toppers
DieterDekoninck enGlenn Surgeloose en
maakte henhet leven lastig. ‘Wat als ik

alles ophet zwemmen zou zetten?’,
spookte door zijn hoofd. Na zijn studies
bachelor bouwkundewoondehijmet zijn
trainer een lezing bij vanMarcelWouda,
Nederlands beste zwemmernaPieter van
denHoogenband en toen trainer bij PSV
inEindhoven. E-mailadressenwerden
uitgewisseld en even later zwom
Timmers twee keer per dag in de nieuwe
Tongelreep, het subliemehightechbad in
Eindhoven.
“Het eerste jaar ging verloren, onder

meer aan klierkoorts,maarmet Patrick
Pearson als coachmaakte ik reuzenstap-
pen. Ik trainde nietmet de topselectie
mee,maar gewoonmet de club,maar al
gauwwas ik sneller dande talentenselec-
tie. Vaak traindenwenaast de toppers en
mijn trainer kendeheel goed Jacco
Verhaeren (tien goudenmedailles bij
elkaar gecoacht op de Spelen ennu
bondscoach vanAustralië, red.) die vaak
naarmij stond te kijken terwijl ik zwom.
Dat gafwel een kick.”
“Ik had graagmet Jacco getraind.Wij

mochten inEindhoven van alle facilitei-
ten gebruikmaken, alswe ook beschik-

baarwaren voor experimenten. Zoheb ik
de zwemlens uitgetest in plaats vanhet
zwembrilletje. Bleek tochniet zo goed te
werken. Uiteindelijk ben ik daar ookweg
gegaan, omdat de voorbereiding voor de
Spelen er aan kwam.Als niet-
Nederlander dreigde ik ophet tweede
plan te verzeilen en zo kwam ik bij
RonaldGaastra in een omgeving opmaat.
Een goede zet.”
Toch is er iets vreemdaanTimmers,

die gedoemd lijkt een eeuwig onafge-
werkte symfonie te blijven.Hij heeft een
hogeVO2max (ooitwerd 83 gemeten, en

daarmeewinnenwielrenners deTour),
maar teweinig explosiviteit. Bovendien is
hij heel stijf in de rug,waardoor hij niet
snel start, en ook zijn onderwaterfase kan
beter.Maar snel zwemmenkanhij als
geen ander.Hij lijkt dus eerder een 400
meter zwemmer.
“Heb ik geprobeerd,maar datwas niks

voormij.”Wellicht is dat het nadeel van te
weinig trainingsuren op jonge leeftijd.
Alleenwie het uithoudingssysteemop
jonge leeftijd voldoendeheeft opgerekt,
zal zijnmaximale zuurstofopnamehele-
maal kunnenbenutten.
En toch, er zit nog rek op zijn presta-

ties, blijkt uit de sets die hij steeds sneller
zwemt,wat doet vermoedendat aande
jonge Pieter Timmers eenwereldtopper
verloren is gegaan. “Wat ik het beste kan,
is heel hard zwemmen. Starten ismijn
ding niet,maar het gaat steeds beter, en ik
denkdatwenude positie ophet blok
goed voormekaar hebben. Zwemmend
ben ik bij de snelsten: in de halve finale
vande 100meter vrije slag in Londen
zwom ik de tweede snelste tweede vijftig
vanhet hele veld: 24.5 is bestwel hard. Ik

‘Wat ik het beste kan,

is heel hard zwemmen.

Starten is mijn ding niet,

maar het gaat steeds

beter’
PIETER TIMMERS

‘Ik zie het zwembad niet
Als zwemmen tot de puurste eenvoud
wordt herleid – vanuit hetwater vanmuur
naarmuur – zwemt onze Pieter Timmers
altijd alle finales. Helaasmoet er ook gestart
en soms gekeerdworden. En jammer genoeg
is de laatbloeier uit Paal ook al 26. ‘Dit zijn
de twee jaarwaarin ikmijn allerbeste niveau
wil halen. Daarna ben ik klaar.’
HansVandeweghe

V

LionsopEK-koersondanksslappematch tegenDenemarken
BRUSSEL

DeBelgianLionshebben
hun tweede thuiszegeoprij
geboekt.Daarmeeblijven
zeopEK-koers.Hetwerd
eenglanslozeoverwinning,
maar tegendit zwakke
Denemarkenvolstondhet.
Woensdag treffen
deLionsMacedonië,met
de leidersplaats als inzet.

"Sommige spelmomenten waren
niet om aan te zien, dat moet snel
beter, anders wordt de EK-kwalifi-

catie nog een zware strijd.”
BondscoachEddyCasteelswasniet
malsvoorzijnspelersnaafloopvan
de thuisoverwinning. Het eerste
kwartenvooralde laatstevijf speel-
minuten waren dan ook schabou-
welijk. “Dat was streetball zonder
enig respect voor fansof tegenstan-
der.Datzijnwijniet,dat ishetBelgië
vanhet verleden.”
Defensief zetten de Lions een

puikeprestatieneer, offensief aller-
minst.Eeneuveldatal vroegstartte
bij de basisvijf. Offensief toonde die
zich meteen amechtig: amper één
korfopvijfspeelminuten.Het jonge
Denemarken – de oudste speler is
maar 24 – bracht de stand zowaar
op3-9.Deinbrengvandetweedelijn

leverde vuurkracht en aanvallend
opportunisme.Schwartznettemet-
een een driepunter, Mukubu
scoorde de12-12.Debanwasgebro-
ken.Hettweedekwartbrachtbeter-
schap:eerstmetdriepunters,daarna
ook (eindelijk) met insidewerk via
DeZeeuw.Hij scoorde 11 puntenop
6minuten, zijn maatje Gillet vulde
aan met 5. En net als tegen Wit-
RuslandwasBoscodaarbijderegis-
serende tempobepaler. Samen
waren zij opnieuwde bewerkstelli-
gers vande eersteuitloper: over 26-
19 naar maximaal 41-23. Onder-
tussen had de Belgische defensie
weerzijn(haasttraditionele)afmat-
werk gedaan: veertien Deense bal-
verliezen.

De tweede helft was overbodig:
Denemarken was te zwak om te
dreigen,Belgiëteslordigenonzuiver
omuit te blinken. De Lions kenden
nogvijftiengoedeminuten, resulte-
rend in een ruime kloof: 71-43. De
dertigerwenkte,maar het spel ver-
waterde. De wedstrijd eindigde op
71-50.

Macedonië
“Onzedefensiewasgoed,aanvallend
haddenwe20puntenmeermoeten
scoren”,zeiCasteelsnog.Zijnuitblin-
kerLionelBoscovuldeaan:“Wewil-
den veel druk zetten, de Denen
afmatten: dat is gelukt. En ze op 50
puntenhouden, ookdat lukte.”

Na drie speeldagen ligt België
goedopEK-schema.Datwasookhet
oordeelvandebondscoach.“Ookdie
derde thuismatch, woensdag tegen
Macedonië,moetenwewinnen.En
het liefstmetmeerdandrie punten
verschil (de Lions verloren er met
76-73, red.): dan houdenwe alles in
eigen handen. Maar als ik zie dat
Bosco onze beste speler op het ter-
rein is, dan wordt die kwalificatie
nog aartsmoeilijk. Iedereen zal een
bijdrage moeten leveren: van
HervelleoverLojeskinaaralleande-
ren.” (RB)

�Uitblinker Lionel Bosco
bepaalde het tempo van
dewedstrijd.
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waswelmaar op 24 seconden gekeerd.
Normaalmoet dat sneller kunnen: 23.6 heen en
24.5 terug ismogelijk.” In dat geval zit hij op 48
laag,wat in theorie altijd finales enheel af en
toe eenmedaille oplevert. Nog beter is 47.5.
“Datwordt al lastiger,maar progressie (van zijn
Belgisch record van48.54, red.) is zekermoge-
lijk. Een 47’er zit er nog in.”
Als iemand zich geroepen voelt omPieter

Timmers te helpen, hetmoet snel gaan: hij is op
zoeknaar de beelden vanhet EKkorte baan in
Chartres,waar hij op de vijftigmeter 21.52
zwom. “Ik zou graag terugzienhoe ik dat daar
heb gedaan.Die tijd zwem je niet zonder een
goede start.”

Longkramp en luchtlek
Misschiendathij ooit als de toerist-zwemmer
doorhet levenging,maardaarvoor ismetde
jaren de vastberadenheid vande prof in de
plaats gekomen. Zonderwas hij nooit de
ellende doorgekomen vanhet laatste jaar. Eind
vorig jaar, na een klaplong, leek zijn carrière
voorbij. Hijwerd opgenomen inhet ziekenhuis
enwerd fout nabehandeld,waardoor in de kli-
niek een tweede keer een klaplong kreeg. “Tja,

watmoet je daar vandenken?”, is zijn veelzeg-
gende reactie.
Hij revalideerde dezewinter en trainde al

snelweer,maar tot in juni kreeg hij geregeld
last van longkrampenmanifesteerde zich ook
af en toe een luchtlek. “Normaal hadmijn long
danweermoeten inklappen,maar aangezien ze
die operatief vastgehangenhebben aanmijn
ribbenkast,was dat niet het geval. Leuk is dat
niet, zo'n lek, vooral niet als je in het vliegtuig
zit, zoals bijmij gebeurd is.Maar blijkbaar is
dat nuweg.”
Met een beetje goedewil is Timmers eenmix

vanPieter vandenHoogenband, demenselijke
surfplank, enMichael Phelps, demenselijke aal.
Vandie laatste heeft hij alvast niet zijn vlinder-
slag geërfd,maarwel zijn reikwijdte enmis-
schiennogwelmeer. Phelps zouhet
Marfansyndroomhebben, en ookPieter
Timmers komt aardig in die buurt. “Het is
onderzocht,maar zo'n onderzoek stelt niet een-
duidig vast of je het al danniet hebt. Veel van
die symptomen – lange ledematen, een lang en
smal lichaam, scoliose en kyfose in de rug en
die klaplong – heb ikwel.”Het grote verschil
tussenTimmers enPhelps is de voetmaat – 48
tegen 51 – enhet aantal olympischemedailles –
22 tegenover één finaleplaats.

Rio wordt de max
Pieter Timmers behoort sinds 15 februari 2012
tot het steeds kleinerwordend kransje topatle-
ten dat zich voorbij de niet eens al te strenge cri-
teriawist te boksen richting topsportcontract
vanBLOSO.Dat is eenuitzonderlijke luxe die
haast nergens in dewereld bestaat,maar het
blijven tewerkstellingscontracten die onderhe-
vig zijn aandewetten vandit land. Zo kwamhet
dat Pieter Timmers, eens 26 jaar geworden, 250
eurowerd gekort op zijn nettosalaris, omdat de
sectorale tewerkstellingspremie voor jonge
werknemerswegviel. “Daar schrok ik van, en
dat ismisschienhet enigeminpunt in heelmijn
situatie. Ik heb een lening aangegaan voor een
huis, gebaseerd opmijn salariswaarvan je ver-
wacht dat het stijgt of op zijnminst gelijk blijft.
Dat vanmij isminder, zonder dat ik daar ooit
van opdehoogtewerd gebracht. Dit is buiten
dewil vanBLOSOom,maarwij haddenhier
eenvoudigweg van opdehoogtemoeten
gebrachtworden.Net zoals elke anderewerk-
nemer – topsporter of niet – dien je dit soort
zaken teweten voor je een lening tekent. Jawel,
ik hebnog privésponsors en ikweet dat het ook
inNederland geen vetpot zou zijn voormij,
maarmag ik zeggendat ik geschrokkenwas?
Zeker als je zietwelk leven ik leid enhoe vaak ik
vanhuis ben.”
“Dit zalmij echter niet beletten omer nog

twee jaar alles aan te doen. Ik zie het zwembad
niet als een kooi: ikmoet niet zwemmen, ikwil
zwemmen. Er zijnmomenten geweest dat ik
dacht ‘oppassen of ditwordt een sleur’,maar nu
ga ikweermet plezier trainen. Ik heb de Spelen
in Londenmeegemaakt enRio over twee jaar
wordt demax.Dat is danhet einddoel, en daar
wil ik ookmijn snelste races ooit zwemmen.”

op het EK zwemmen in Berlijn

als een kooi’
� Timmers hoopt op deOlympische
Spelen in het Braziliaanse Rio, in 2016,
zijn beste niveau te halen. © JONAS LAMPENS

YellowTigersnastuntzege
naarFinalSix inTokio
BRUSSEL

Onzenationale
damesvolleybalploegheeft
opnieuwvoor een stunt
van formaat gezorgd.
DeYellowTigerswonnen
inde finale vandeFinal
FourvandeWorldGrand
Prixnaeen thrillermet 3-2
vanNederland.

Vijf keer op rij al hadden de Yellow
Tigers verloren van onze
Noorderburen: drie keer in vriend-
schappelijke voorbereidingsmat-
chen,tweekeeralindeWorldGrand
Prix.Demeestekansenvoordeeind-
zege in de groep en het doorstoten
naar de Final Six in Tokio werden
dusniettenonrechtetoegeschreven
aan Nederland, vooral omdat het
voor de Tigers nog maar de eerste
keerwasdatzeaandezeprestigieuze
competitiedeelnamen.Maar ineen
boeiende vijfsetter trokken onze
meisjes het laken naar zich toe, en
dus zijn zij nuopwegnaarTokio.
Het duurde even voor de Yellow

Tigers,dieinhuntraditioneleopstel-
lingspeelden,onderstoomkwamen.
Onvoldoende echter om Manon
Flier en haar teamgenoten van de
setwinst te halen. “We voelden dat
we ze aankonden en staken een
tandje bij”, genoot spelverdeelster
Frauke Dirickx na de historische
zege. “Wekwamennet op tijd hele-
maal onder stoom en Lise Van
Hecke scoorde uit alle posities.”

Liefst41puntenzouzeophaaractief
brengen, en daarmee bevestigde ze
haar status van topscorer in deze
competitie,met 246punten.
Belgiëmaakte het uiteindelijk af

in de tiebreak. “We kwamen in de
vierdeset23-20voor,maarverloren
de beurt. Om dan in de tiebreak
terug te slaan nadat we 6-9 achter
stonden.FreyaAelbrechtknaldehet
beslissendepuntophetbordenhet
feestje begon”, aldus een dol geluk-
kigeLiseVanHecke.

Weinig recuperatie
Wondercoach Gert Vandebroek
vond niet meteen de juiste woor-
den. “Dit heb ik nog nooit meege-
maakt. Ikhadditzekernietdurven
dromen,maariedereenstarttehier
metde juiste ingesteldheid,dievan

eenwinnaar.Dat hebbendemeis-
jes schitterend voor mekaar
gebracht en nu staanwe voor een
nieuwe uitdaging.We krijgenwel
weinig recuperatietijd, want
woensdag spelen we al in Tokio.
Maarwe gaan ons daar zeker niet
laten afslachten.”
De Yellow Tigers wonnen ove-

rigensnietalleendebeker.LiseVan
Hecke kreeg ook terecht de trofee
van de beste speelster, Frauke
Dirickx die van de beste spelver-
deelster en Valerie Courtois, die
door de speaker heel vaak werd
vernoemd als de zus van keeper
ThierryCourtois,werdgelauwerd
als beste libero. (HFO)

België - Nederland 3-2
Setstanden: 20-25, 25-23,
25-23, 25-27, 15-10

JonathanBorlée
nietopMemorial
ATLETIEK —DeMemorialVanDammeop5sep-
tember zal het zonder JonathanBorléemoeten
stellen. Zijn hamstringblessure, waardoor hij
verstek moest geven voor de finale van de 400
meter vrijdag, zal onvoldoende genezen zijn.
“Alleen wandelen doet al pijn, ik haal de
Memorial niet”, zei Jonathan.
Tweelingbroer Kevin stak hem gisteren nog

eenhart onder de riem.Hij liep de finale vande
4x400mmethet rugnummervanJonathanaan
zijnshortgespeld. “Eensteuntje,wantJonathan
heeft het hard te verduren door zijn blessure.”
BelgiëkonzijnEuropese titel indeestafetteniet
verdedigen,maarKevinzietBelgië volgend jaar
knallen inde4x400m:“Als iedereenfit isenmet
de ontbolstering van Dylan en Julien (Watrin,
red.) breken we ongetwijfeld het Belgisch
record.” (BF)

WinstvoorMalisse
inOptimaOpen
BRUSSEL — Niet toevalligwerd de finale vande
OptimaOpen,eenshowtoernooi inKnokkevoor
gewezenvedetten,gespeelddoordetweejongste
spelers inhetgezelschap.XavierMalisse (34)en
Fabrice Santoro (41) bleken toch net iets fitter
dande rest, enzorgden inmoeilijkeomstandig-
heden voor eenmooie finale.
Nadat de Kortrijkzaan eerder al Goran

Ivanisevic (6-3, 6-3) en Pat Cash (6-4, 6-3) ver-
sloeg, ging ook de Fransman met 6-3, 6-3 voor
debijl.Malissegafalaandathijgraagmeer invi-
taties zou krijgen voor dit soort evenementen.
“Als het van de grote baasmag, kom ikmet ple-
zier volgend jaar terug”, lachte hij.
Ook Clijsters was succesvol in Knokke.

Zaterdag won zij aan de zijde van de Iraniër
Mansour Bahrami met 9-7 een showdubbeltje
tegenJohnMcEnroeenMonicaSeles. (FDW/JLO)

� Lise VanHecke (m.), goed voor 41 punten tegenNederland,
werd verkozen totMVP van het toernooi. © PIOTR SUMARA


